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NIEUWSBRIEF oktober 2017
FAMILIENIEUWS
 Geboren op 11 september 2017 : Matthieu, broertje van Kiano Bontinck (4 e lj.)
FACULTATIEVE VERLOFDAG OP WOENSDAG 4 OKTOBER 2017
Op woensdag 4 oktober is het facultatieve verlofdag. Wie gebruikt wenst te maken
van de buitenschoolse kinderopvang ’t Biebelotje moet op voorhand inschrijven.
HALLOWEEN SNEUKELTOCHT
Op zaterdag 21 oktober organiseert de ouderraad een Halloween-sneukeltocht in
samenwerking met de gezinsbond. Start om 18u30 op de speelplaats van de school.
Op voorhand in te schrijven via een apart inschrijvingsformulier.
OPEN-BEDRIJVENDAG
Op zondag 1 oktober is het open-bedrijvendag. Misschien bent U van plan om
samen met uw kinderen een bedrijf te bezoeken ? De firma Objective International
NV, Meerbos 2 te 9260 Wichelen biedt kinderen vanaf 7 jaar de gelegenheid om te
leren programmeren met I-pads en Lego mindstorms. Ze voorzien ook frietjes en
frisdrank. Alle leerlingen van onze school zijn welkom, de eigenaars van het bedrijf
zijn ouders van oud-leerlingen. Doorlopend van 10 tot 17u.
SOUP AND COFFEE FOR LIFE
Vanaf woensdag 25 oktober plannen we een aantal acties voor Music For Life.
Gedurende een aantal weken zal er een soepverkoop georganiseerd worden op
woensdag. Daarnaast ook nog een wafeltjesverkoop eind november en koffiebar op
6 december. We houden jullie op de hoogte via de maandelijkse Nieuwsbrief.
Op woensdag 25 oktober verkoop van pompoensoep door de kleuterleidsters om
11u30. Dit jaar hebben we als goede doel de VZW Schoonderhage gekozen. Dit is
een vereniging die voorziet in ondersteuning van mensen met een mentale handicap,
werkzaam in de regio Aalst-Ninove-Herzele. Voorzitter Fons Schorreel komt op
vrijdag 20 oktober langs in de klassen van de 2de en 3de graad om zijn project voor te
stellen.
TECHNIEKACADEMIE
Vanaf 13 december 2017 organiseert de gemeente Berlare een reeks technieklessen
voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar, de Techniekacademie. Deze lessen
gaan door in onze school (godsdienstklas) op woensdagnamiddag van 14 tot 16u.
Inschrijven via de cultuurdienst op cultuur.reserveren@berlare.be. Kostprijs : 50 €.

OVERZICHT VAN DE VOORBIJE WEKEN
De leerlingen van het 3de en 4de
leerjaar namen deel aan het
fietsvaardigheidsproject 'Meester op de
Fiets'.

Poetsvrouw Bertha vond een doos op
zolder. Die bevatte niet alleen boeken,
maar ook een echte boekenworm,
genaamd Walter. Walter zal regelmatig
de klassen bezoeken om te checken of
onze leerlingen voldoende boeken lezen.
De tweede week van september is sinds
enkele jaren uitgeroepen tot week van de
sportclub. Alle leerlingen die aangesloten
zijn bij een sportclub mochten in
sportoutfit naar school komen.

Op woensdag 20 september was het
scholenveldloop te Overmere. In het 1e
leerjaar behaalden 3 leerlingen een
podiumplaats : Linz Bombeke (zilver),
Katho Van Der Beken (brons) en Thibe
Van Malderen (zilver). Axelle Van den
Abbeel en Jonas Verschuere uit het 5de
leerjaar behaalden allebei een gouden
medaille.
Zijn onze leerlingen van het eerste
leerjaar de leukste klas van het land ?
Stem nog tot en met 10 oktober voor hen
op de website van de Gazet Van
Antwerpen.
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Activiteiten i.v.m. de verkeersvrije week voor de
leerlingen van 4-5-6 te Overmere (Festivalhal –
namiddag).
Leeruitstap voor de leerlingen van 5+6 naar het
Zwin.
Facultatieve verlofdag
Zwemmen 1-2-3-4
Leeruitstap Ronde van Vlaanderen voor de
leerlingen van het 4de leerjaar.
Zwemmen 1-2-3-4 + 3de kleuterklas
Toneelvoorstelling voor de leerlingen van 3+4
(14u)
Oudercontacten lager (ganse week)
Verkoop van pompoensoep ten voordele van
Music For Life (vanaf 11u30).
Rapport
Herfstvakantie van maandag 30 oktober tot en
met vrijdag 3 november 2017.

